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 به نیاز ،هایستمس این در شدهیرهذخ يهاداده حجم باالي و پایگاهی هايسیستم گسترش با امروزه: چکیده

 قرار کاربران اختیار در را پردازش این از حاصل اطالعات و کرد پردازش شدهیرهذخ هايداده بتوان تا است ابزاري

 دخالت حداقل با هاداده در الگوهاي مفید آن وسیله به که است هاروش این ترینمهم از یکی کاويداد. داده

 تصمیمات هاآن بر اساس تا دهندمی قرار گرانتحلیل و کاربران اختیار در را اطالعاتی و شوندمی شناخته کاربران

 هاآن مشتریان هاسازمان اغلب دارایی ترینمهم گفت توانمی شکیبشوند.  اتخاذ هاسازمان در حیاتی و مهم

 و هافرصت براي ارزشمندي منبع دارند، سازمان یک اقدامات با که مستقیمی ارتباط دلیل به هستند. مشتریان

 در که شودیم گفته هاییيفناور و هافرایندهمه  به مشتري با ارتباط مدیریت باشند.می مربوطه صنعت تهدیدات

بین  ارتباط .رودیم کار به مشتریان به خدمت ارائه و حفظ گسترش، ترغیب، شناسایی، براي هاسازمان و هاشرکت

 مشتریان هايخواسته کاويداده با هاشرکت زیرا است. اساسی و مهم مشتري خیلی با ارتباط یریتمد و کاويداده

 و کاويداده سعی شده ابتدا مقاله این در دهند.می سرویس خود مشتریان به آن با اساس بر و شناسندمی را خود

 انتها توضیح داده شده و در مشتري با ارتباط سپس در مورد مفهوم مدیریتشود  بررسی مفاهیم مربوط به آن

 بررسی شده است. دو این بین ارتباط

 کاوي، مدیریت ارتباط با مشتري، رضایت مشتريداده کلید واژه:

 مقدمه -1

آمار، ریاضیات و هوش  گیري از علوم مختلف همچونکاوي یکی از ده علم برتر قرن اخیر است. این دانش با بهرهدانش داده

ها است و به عنوان پل ارتباطی میان علم بینی و کشف الگوهاي پنهان در دادهپیش ازجملهگوي نیازهاي جدیدي مصنوعی پاسخ

 شود.آمار، هوش مصنوعی، الگو شناسی، فراگیري ماشین و بازنمایی بصري شناخته می
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شود به مفهوم استخراج اطالعات نهان کاوي مشخص میطور که از ترجمه آن به معنی دادههمان Data Miningاصطالح 

ها و موسسات ها به یک یا چند بانک اطالعاتی بزرگ است. بسیاري از شرکتو یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادي از داده

توان اند که به سادگی میاي گسترش یافتهگونهتاریخی به طوربهکاوي هاي دادهداراي حجم انبوهی از اطالعات هستند. تکنیک

فعلی بهترین بهره را برد.  شدهيآورجمعافزاري امروزي و موجود در این موسسات تطبیق داده و از اطالعات ها را با ابزارهاي نرمآن

هاي اشد و دسترسی به بانکقوي نصب شده ب Clinet/Serverبر روي سکوهاي  Data Miningهاي در صورتی که سیستم

یک از مشتریان ممکن است خریدار توان به سواالتی از قبیل: کدامهایی میاطالعاتی بزرگ فراهم باشد، به کمک چنین سیستم

 ]18[یک از محصوالت آینده شرکت باشد )چرا، در کدام مقطع زمانی( و بسیاري از موارد مشابه پاسخ داد.کدام

 1انشداده، اطالعات و د -2

ها براي برقراري ارتباط، تفسیر یا پردازش، یدهپدها، معلومات، مفاهیم، رویدادها یا یتواقعها نمایشی از داده

ي اطالعات به دانشی که از طریق خواندن، مشاهده و آموزش به واژهباشند. از طرف دیگر یمتوسط انسان یا ماشین 

 اندشدهي پردازش آورجمعهایی هستند که پس از گفت اطالعات دادهتوان یمشود و در حقیقت آید اطالق مییمدست 

ها ي این شکاف با حجم دادهاندازهها و اطالعات یک شکاف وجود دارد که نامند. بین دادهیمو شکل مفهومی آن را دانش 

و  هاروشها کمتر و تر باشند، این شکاف بیشتر خواهد بود و هرچه حجم دادهیمحجها ارتباط مستقیم دارد. هرچه داده

ها ها و اطالعات کمتر است. امروزه افزایش سریع حجم پایگاه دادهي بین دادهفاصلهها کاراتر باشد، ابزارهاي پردازش داده

باشد. در این وضعیت، رت میسر نمیها بدون ابزارهاي پرقدبه شکلی است که توانایی انسان براي درک این داده

گیرندگان ابزار قوي براي یمتصم چراکهي تکیه بر اطالعات بر درک مدیران و کاربران تکیه دارند، جابهها گیريیمتصم

 ]16[.را در دست ندارند باارزشاستخراج اطالعات 

                                                 
1 Data, Information, Knowledge 
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 کاویتعریف داده -3

 انبوهی میان در پنهان الگوهاي کشف همچنین و هاهداد از عظیمی حجم از دانش استخراج معناي به يکاوداده

 .]21[نمایدیم فراهم داده هايپایگاه از را عمقی و معنایی روابط استخراج امکان رویکرد ینا .]12[باشدیم هاداده از

 هايالگوریتم بیشتر یقتدر حقیابد. می تريملموس مفهوم کاويداده باشد، داشته وجود داده از عظیمی حجم یوقت

 تعداد یا یک کاويهاي دادهروش از هرکدام .دارند مدل آموزش و ساخت جهت داده از باالیی حجم به نیاز کاويداده

 ]12[.دهندمی انجام را داده سازيمدل انواع از بیشتري

  کاویسازی دادهانواع مدل -4

 و توالی تشخیص رگرسیون، بینی،پیش بندي،خوشه بندي،یوستگی، دستهپ :عبارتند از سازيمدل انواع

 بستگی هاآن انتخاب که دارد وجود متعددي ماشین یادگیري هايروش شده،بیان هايمدل از هرکدام مصورسازي. براي

عبارتند از: قواعد  کاويداده در ماشین یادگیري پرکاربرد هايروش از دارد. برخی وکارکسب نیاز و داده هايویژگی به

ترین همسایه، رگرسیون خطی/ لجستیک و ... . نزدیک-Kمیانگین، -K درخت تصمیم، شبکه عصبی مصنوعی،تالزمی، 

 از استفاده با نظارت با هايالگوریتم که شوندبندي میتقسیم نظارت بدون و با نظارت دسته دو به کاويداده هايالگوریتم

 بدون هايداده برچسب کشف براي ادامه در که دهندمی شکل را مدلی باشند،می برچسب داراي که آموزش هايداده

 به توجه با تنها و شدهتعیین فرضپیش بدون را هاداده نظارت بدون هايالگوریتم مقابل در .برد بهره آن از توانمی دسته

 .دهندمی جاي خوشه چند در آن هايویژگی

 کاويداده آن در که است مشتري با ارتباط مدیریت در آن از استفاده کاوي،داده مهم و اولیه کاربردهاي از

  .شودمی محسوب مشتریان شناختی جمعیت خصوصیات آشکارسازي براي بنیادي ابزار یک عنوانبه

 پیوستگی -4-1

-اگر" هاعبارت فرم به هاآن نمایش و هاداده از عظیمی حجم میان هایوابستگ کشف فرایندبه  تالزمی قوانین

 و داده از قوانین، این. هاستداده بین معلولی و علت روابط ترینبیش کردن پیدا قوانین این هدف. شودمی اطالق "آنگاه
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در  مورداستفادههاي الگوریتم پرکاربردترین. هستند احتمالی طبعا که شوندمی استنباط هاآن بر حاکم منطقی روابط

باشد. هدف پیوستگی، برقراري ارتباط می AprioriHybrid ،AprioriTid، Apriori ،SETM ،AISقواعد تالزمی 

هاي معمول تر، مثالهاي فروش جانبی و فروش بیشاند. برنامهبین عناصري است که با یکدیگر در یک تراکنش گرد آمده

 ]19[.باشدکارگیري پیوستگی میاز به

 بندیدسته -4-2

 از يهادسته به داده رکوردهاي يبندطبقه اساس بر مشتریان رفتار بینیپیش براي مدلی ایجاد يبنددسته هدف

 از یکی به آن انتصاب و )است نامشخص آن دسته که( جدید داده بررسی شامل بنديدسته .است شدهیینتع پیش

 محاسبه یر،خ یا دارد تعلق دسته یک به مشتري یک اینکه تشخیص براي راهیک .باشدیم قبلی شدهشناخته يهادسته

-اگر قواعد و تصمیم درخت عصبی، شبکه شامل زمینه این در رایج يهاروش .باشدمی مدنظر دسته با آن شباهت میزان

 ]19[.باشدیم با نظارت هايیتمالگور شامل يبنددسته .هستند آنگاه

 بندیخوشه -4-3

 یک در موجود يهاداده که ياگونهبه کنند،یم تقسیم همگن يهابخش به را هاداده بنديخوشه هايروش

 در يبنددسته با بنديخوشه تفاوت .باشد حداکثر نیز هاخوشه بین فاصله و بوده یکدیگر با شباهت حداکثر داراي خوشه

 و جاري مشتریان موقعیت بازبینی براي راه بهترین. باشندینم شدهیینتع پیش از عنوان داراي هاخوشه که است این

 ]24[.است آنان خرید رفتار مشتریان، بنديبخش جهت متغیر ترینمهم امروزه. است مشتریان بنديبخش بالقوه،

 بینیپیش -4-4

 نیاز بینیپیش. زنندمی تخمین تاکنون شدهکشف الگوهاي اساس بر را آینده مقادیر بینی،پیش هايروش

 و عصبی شبکه شامل بینیپیش رایج هايرود. روشمی شمار به بینیپیش مدل یک از معمول مثال یک مشتریان

 نیاز زمانی سري است. تحلیل خورده گره افتد،می اتفاق زمان طول در آنچه با معموال کاويداده. باشدمی زمانی هايسري

. است اهمیت حائز نیز بررسی آغاز نقطه کردن مشخص آن، عالوه بر و دارد داده براي مناسب زمانی فریم انتخاب به
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 در ايایده هرچند کند،می فراهم را مختلفی مفید اطالعات زمانی سري نمودار چراکه است زمانی سري رسم بعد، مرحله

 نیاز تر،دقیق تحلیل و منظور این براي. دهدنمی است نبوده یا بوده انتظار مورد زمانی طول در تغییرات آیا ینکهباا رابطه

 ]12[.است آماري بررسی هايروش به

 رگرسیون -4-5

بر  را ویژگی یک مقدار بتوان تا است واقعی مقدار یک به داده هر نگاشت جهت آماري روش نوعی رگرسیون

 و علی روابط سازيمدل بینی،پیش منحنی، برازش شامل رگرسیون زد. کاربردهاي تخمین هاویژگی سایر مقدار اساس

 رگرسیون و خطی رگرسیون رگرسیون، معمول هايمتغیرهاست. روش بین روابط با رابطه در علمی فرضیات آزمایش

 ]19[.باشدمی لجستیک

 تشخیص توالی -4-6

 فرایندسازي مدل رویکرد، این هدف. است زمان طول در الگوها یا هاپیوستگی شناسایی توالی، تشخیص

 آمار، توالی کشف براي معمول ابزارهاي. باشدمی زمان طول در روند و انحراف گزارش و استخراج یا و دنباله یجادکنندها

 ]22[.باشدمی متوالی الگوهاي کشف هايالگوریتم و هامجموعه نظریه

 مصورسازی -4-7

 شود. استخراج آن درون پیچیده الگوهاي که است ياگونهبه هاداده مناسب نمایش مصورسازي، هايروش هدف

 با هاداده بررسی. رودمی کار به روابط یا شده استخراج الگوي سازيشفاف جهت هامدل سایر با ترکیب در هاروش این

 کمک کاويداده مناسب روش و متغیرها انتخاب جهت داده، از اولیه درک ایجاد به مصورسازي ابزارهاي از استفاده

 ]19[.کندمی

 کاویچرخه تعالی داده  -5

 به یابیدست منظوربهنامند. می کاويداده تعالی چرخه ارزش به را عمل و عمل به اطالعات اطالعات، به هاداده تبدیل توان

 پشتیبانی فروش، بازاریابی، نظیر سازمان هايفرایندکنار سایر  در ضروري فرایندیک  صورت به کاويداده است الزم هدف این
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 تشکیل را تعالی چرخه از دور یک هم با که اصلی مرحله چهار باید پروژه هر منظور درآید. بدین موجودي کنترل و مشتري

 از: عبارتند مرحله چهار این نماید، طی دهندمی

 تجارت و وکارکسب مشکالت تشخیص 

 عملی اطالعات به هاآن تبدیل براي هاداده بازنگري 

 اطالعات  روي کار 

 نتایج. بررسی و گیرياندازه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]9[ است. متمرکز تجارت و وکارکسب نتایج روي بر پیشرفته، هايتکنیک گرفتن بکار از بیش کاويداده تعالی چرخه

 کاوی: چرخه تعالی داده2-2شکل 
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 1(CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) -6

و رضایت مشتري از مباحث جدید در جهان امروز است. نگرش بازاریابی، ابتدا از تولید مداري و محوریت  يمدار يمشتر

، تبدیل شده است. سابقه يمدار يمشترآوري اطالعات به با استفاده از فن یتدرنهامداري، محوریت بازار و  تولید آغاز و به فروش

 ]4[گردد.برمی 1990سازي آن به صورت امروزي به دهه مدیریت ارتباط با مشتري و پیاده

مشتریان تا به ایجاد روابطی  ي نیازها و رفتارهاي تجاريرآومشتري راهبردي است براي جمع سیستم مدیریت ارتباط با

از سه بخش اصلی  CRMاست.  کاروترین رمز موفقیت هر کسبها منجر شود. درنهایت رابطه قوي با مشتریان مهمبا آن ترییقو

آفرین، نقش کننده نهایی است که در روابط ارزش. منظور از مشتري؛ مصرف4و مدیریت 3روابط ،2تشکیل شده است: مشتري

و مدیریت  باشدیم یادگیرندهباشد. منظور از روابط؛ ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق ارتباطی ه را دارا میکنندحمایت

فرایندها و تجارب سازمان.  و قرار دادن مشتري در مرکز مدار يمشتروکار فرایند کسب عبارت است از؛ خالقیت و هدایت یک

و  بهنگاماط با مشتري، اهمیتی استراتژیک داده شده است. در شرایط دشوار رقابت، ارتباط ها به مدیریت ارتبدر سازمان هامروز

هاست. با توجه به این کاهش هزینه حالینراه افزایش رضایت مشتري، افزایش فروش و درع ینتریافته با مشتریان، مناسبسازمان

 ]10[.رودمی به شماري تجاري ها، نوعی استراتژمسائل، مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان

 کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریفرایند داده -7

ها به سمت مشتري محوري کمک به حرکت شرکت تواندیمکاوي یکی از عناصر مدیریت ارتباط با مشتري است و داده

 .کاوي در مدیریت ارتباط با مشتري به صورت زیر استیند دادهآفر کند.

 

                                                 
1Customer Relationship Management 
2 Customer 
3 Relationship 
4 Management 

 کاویفرایند داده: 3-2شکل 
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و از طریق استخراج، ترجمه و فرایندهاي فراخوانی به انبار داده این  شوندیم يآورجمعخام از منابع مختلفی  يهاداده

 يکاودادهو به صورت یک فرمت مناسب براي  شدهخارجاز انبار  هاداده. در بخش مهیـــاسازي داده، شوندیممدیریت وارد 

 کشف الگو شامل چهار الیه است:بخش  .آیندیدرم

 هاي تجاري مانند توصیف مشتريسوال .1

 گویییشپکاربردها مانند امتیازدهی،  .2

 يبندطبقهزمانی،  هاييسرها مانند روش .3

هاي تجاري که به ذهن با کاربرد مخصوص خود براي پاسخ به سوال يکاوداده يهاروشدر این بخش ، هایتمالگور .4

 .شودیمبراي ساخت الگو استفاده  هایتمالگورکنند و از این را استخراج می هایییتمالگور، رسندیم

ها، الگوهایی که و پس از بهبود آن شوندیماستفاده تبدیل ، الگوها به یک دانش مفید و قابلدر بخش تجزیه و تحلیل الگو

 ]8[ در یک سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد. شوندیمکارا محسوب 

 مشتری روابط مدیریت در یکاوداده از استفاده هایمزیت -7-1

 :باشدیم ذیل شرح به مشتري روابط مدیریت در يکاوداده از استفاده هايمزیت از برخی

 مشتري سواالت به پاسخگویی سهولت جهت اطالعات به دقیق و سریع دسترسی .1

 تکراري يهاداده حذف منظوربه هاداده تصفیه و سازي کیفی .2

 هايمدل به دستیابی و مشتري سودمندي تحلیل و تجزیه جهت داده پایین به باال دسترسی و مدیریت استخراج، .3

 مشتري حفظ

 باالتر سطوح به گزارش ارائه جهت داده تحلیل پیشرفته ابزار و یکپارچه يهاداده .4

 مشتریان از یک هر براي آینده ارزش برآورد و ارزش کلی درصد محاسبه .5

 مشتري نیازهاي و وکارکسب هايمحیط سریع تغییرات به واکنش .6

 او وفاداري و مشتري رضایتمندي افزایش .7
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 ]2[بازار. افزایش سهم و جدید مشتریان جذب .8

 تحقیقات انجام شده -8

 کاوي و مدیریت ارتباط با مشتري بیان شده است. در این قسمت برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه داده

 مشتری خرید سبد بر تجاری عنوان تاثیر بررسی  -8-1

سبد  تجاري در نشان تاثیر بررسی است، داده انجام مشتري با ارتباط مدیریت در کاويداده که مهمی کارهاي جمله از

 را محصوالت توان چیدمانمی تجاري، عنوان مستقیم تاثیر صورت در که است این در کاوش این باشد. مزیتمی مشتري خرید

 محصول ارائه و خاص تجاري عنوان از یک محصوالت بندي بسته با داد. همچنین تغییر تجاري عنوان براساس مشتریان رفاه جهت

 هايشعبه از یکی( شهروند فروشگاه هايداده کاربردي به صورت بررسی این یافت. در دست جانبی فروش مزایاي به توانمی مازاد

 ]25[گرفت. قرار مطالعه مورد  )تهران

  داده ها -8-1-1

 شعب تهران از یکی در شهروند فروشگاه مشتریان خرید فاکتور صورت به مطالعه، این در استفاده مورد اولیه داده پایگاه

فاکتور حاوي  430000جمع آوري شده است تعداد کل آن ها حدود  30/6/1389الی  1/6/1389تاریخ  از ماهه سه مدت یک طی

 و تجاري عنوان کاال، نام شامل ویژگی شد، این گرفته نظر در الگوریتم ورودي عنوان به کاال د. توصیفباشرکورد می 5664976

 و علیزاده(شودمی گفته درنظر الگوریتم اعمال براي یک عنصر عنوان به کاال توصیف اینجا باشد. درمی توصیفی اطالعات سایر

 Yخرید کاالي  Xخواهد بود که بیانگر این است که خرید کاالي  Yو  Xقوانینی به شکل  صورت به الگوریتم نتیجه و ) دیگران،

 از ،X Yقانون  براي اطمینان شود. مقدارمی استفاده  پشتیبان و اطمینان معیار دو از حاصل، نتایج ارزیابی دهد. برايرا نتیجه می

 Xقانون  براي پشتیبان مقداراند. را نیز خریداري کرده Yاند، کاالي خریده Xمشتریانی که کاالي  که دهندمی نشان را ها تراکنش

Y هردوي  شامل که دهندمی نشان را ها تراکنش از درصديX  وY  .کنند. بهمی مشخص را قوانین اعتبار درجه مقادیر اینباشد 

 حائز قوانینی. شودمی تعریف آستانه عنوان به اطمینان معیار براي حداقل مقدار یک و پشتیبان براي حداقل مقدار یک معمول طور

  ]25[.باشند آستانه مقدار از بیش پشتیبان و اطمینان مقادیر داراي که باشندمی اهمیت
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 روش داده کاوی -8-1-2

است.  Aprioriالگوریتم  تهران شعب از یکی در شهروند فروشگاه مشتریان خرید هايداده کاوش براي استفاده مورد روش

 توانندنمی مکرر عناصر از اي مجموعه توسط چئونگ مطرح شد. ایده اصلی این الگوریتم این است که 1996این الگوریتم در سال 

 افزایش آن تکرار تعداد کنیم، اضافه مشخص تکرار تعداد مجموعه با یک به عضوي اگر یعنی. باشند داشته غیرمکرر زیرمجموعه

 :زیراست شرح به یتمالگور یافت. مراحل نخواهد

 .شوندمی حذف مکرر غیر عناصر مرحله این در گردند،می بررسی عضوي تک هايمجموعه تمامی ابتدا

هاي عضوي  مجموعه بعد، مرحله سازند. درمی را عضوي دو هاي مجموعه و شده ترکیب یکدیگر با باقیمانده مکرر عناصر

 به توجه عضوي ایجاد شده مکرر نباشد. با-n یابد تا جایی کهمی ادامه الگوریتم این شده ایجاد شوند.می یافت مکرر عضوي دو

 طرز به بررسی جهت تعداد کاندیدها شود، می ایجاد قبلی مراحل از حاصل پرتکرار اقالم اتصال با کاندیدها مرحله هر در اینکه

  ]25[باشد.نمیمرحله  هر در حالت فضاي کل جستجوي به نیازي و یابدمی کاهش گیريچشم

 نتایج ارزیابی -8-1-3

 قوانین این از برخی است. که شده حاصل هاآن بر حاکم تالزمی قوانین شده، بیان دادگان روي بر Aprioriپس از اعمال الگوریتم 

 عدد دو آن در ( است. که1-2درصد بدست آمده، به شرح جدول ) 10اطمینان  حداقل ودرصد  5پشتیبان  میزان حداقل با که

 است. قانون آن اطمینان و میزان پشتیبان دهندهنشان ترتیب به قوانین، مقابل

 : نتایج ارزیابی1-2 جدول

گرمی 200مخصوص طالیی لیوانی بیسکوئیت ساقه

  مینو قاسم ایران

 (25/18، 08/5مینو ) ايویفر رنگارنگ بسته 

 (35/16، 5/6چشمک )3+1برگ 200دستمال کاغذي   کرپتایی چشمک پارس 4دستمال توالت 

آنزیم طالیی 4گرمی500شوییلباس ماشینپودر   چشمک 3+1برگ 200دستمال کاغذي  

 (57/13، 52/5) سافتلن

آنزیم طالیی 4گرمی500شوییلباس پودر ماشین

 سافتلن

 (82/13، 5/6)چشمک 3+1برگ 200دستمال کاغذي  

گرمی 200مخصوص لیوانیطالیی  بیسکوئیت ساقه

 مینو قاسم ایران

آنزیم طالیی 4گرمی500شوییلباس پودر ماشین 

 (57/13، 52/5و )سافتلن 

 سی دامدارانسی946درصد چربی 5/1شیر کم چرب  گرمی 200مخصوص طالیی لیوانی بیسکوئیت ساقه
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 (33/13، 31/5) مینو قاسم ایران

 (11/13، 5/6) چشمک3+1برگ 200کاغذي دستمال   دستمال توالت دوقلو چشمک

 

 رنگارنگ ویفر و مینو لیوانی طالیی ساقه بیسکوئیت شامل هاتراکنش کل درصد از 08/5دهد می نشان اول ( قانون1-2در جدول )

 نیز را مینو ویفر اند،داده قرار خود اقالم لیست در را مینو بیسکوئیت از مشتریانی که 251/18همچنین  باشند.می مینو ايبسته

 یا و مینو مانند تجاري عناوین محصوالت که آیدبرمی چنین حاصل قوانین از شود،می مشاهده که اند. همانطورکرده خریداري

 حاصل قوانین آیند. بنابراینمی یکدیگر کنار در نیز تجاري عناوین سایر با محصوالت این اما شوندمی خریداري یکدیگر با چشمک

 ]25[دارد. ایرانی مشتریان خرید بر تجاري عنوان متوسط تتثیر از نشان

 بینی سرویس مورد تقاضای آینده مشتریپیش -8-2

 باید هااست. سازمان داده رویه تغییر بازار در جدید نیازهاي ایجاد به مشتري نیازهاي به صرف پاسخ از کار و کسب امروزه

 سایر به مهاجرتشان از صورت بدین تا بزنند تخمین آن ساختن برآورده جهت را هاآن آینده نیازهاي و بشناسند را مشتریانشان

 در که خدمتی بینیپیش براي مشتري مصرف و رفتار فعلی هايویژگی از مطالعه، این کنند. در پیشگیري خدمت فراهم کنندگان

 و سرعت اساس بر سیمبی اینترنت خدمت نوعاست.  شده برده بهره سیمبی اینترنت مورد در داد، خواهد قرار استفاده مورد آینده

 قرار بینیپیش مورد جداگانه بطور خدمت هايویژگی این از کدام هر اینجا در شود؛می سنجیده مصرف مدت طول و ترافیک حجم

 ]26[گرفت.

 هاداده -8-2-1

 سیماینترنت بی خدمت دهنده ارائه مرکز یک در یسیم ب اینترنت کاربر 180اتصال  گزارش مطالعه، این اولیه داده پایگاه

 حجم، RFMهاي شامل ویژگی این که اندشده استخراج بینیپیش جهت هاویژگی برخی داده، پایگاه این باشد. ازمی شیراز در

 مصرف شیب مصرف، دوره حین کاربر در بودن فعال زمان مدت مشتري، عمر طول خروجی، اطالعات حجم ورودي، اطالعات

 توسط اتصال تکرار دفعات تعداد Fمیزان هزینه خدمت جاري،  Mبررسی  این باشد. درمی مشتري عمر طول شارز و مشتري

 قرار استفاده مورد نرمال شده بصورت مقادیر این دهد. تمامرا نشان می بررسی لحظه تا مشتري اتصال آخرین فاصله Rمشتري و 

  ]26[اند.گرفته
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 کاویروش داده -8-2-2

 با تصمیم درخت هاي الگوریتم از استفاده است. با بوده تصمیم درخت استفاده مورد بینی پیش مدل مطالعه، این در

 ابتدا کار، این براي .گرددمی بینی پیش آینده سرویس مصرف مدت طول ترافیک و حجم سرعت، متغیرها، از متفاوتی ترکیب

 خروجی دقت متغیرها، از هریک کردن اضافه با سپس. اندشده استفاده مدنظر هايي الگوریتمبه عنوان ورود RFMمتغیرهاي 

  ]26[آمده است. ادامه در حاصل نتایج و شد داده ورودي به هاویژگی کل نهایت و در شد ارزیابی مدل

 نتایج ارزیابی -8-2-3

-2هاي )در جدول ترتیب به هاویژگی مختلف ترکیب روي بر C5و  CARTهاي الگوریتم اجراي از حاصل هايدقت مقدار

 همچنین و کمتر کاري فرکانس با مشتریانی دارد،می بیان نتایج این از حاصل قوانین جمله از( نشان داده شده است. 3-2( و )2

 مشتریان این که نکته این دادن قرار مدنظر اند. با کرده تقاضا خود بعدي سرویس در را بیشتري ترافیکی حجم کمتر پولی حجم

 دست جانبی یا بیشتر فروش هاي استراتژي به توانمی قوانین این استخراج با اند، داشته بیشتري فعالیت خود حیات ایام طول در

  ]26[داد. ارائه وي نگهداشت منظور به مشتري، آینده مورد تقاضاي احتمالی سرویس در تخفیفی همچنین و یافت

تصمیم  درخت روش با و مختلف های ویژگی با مشتری تقاضای مورد سرویس بینی پیش : دقت2-2 جدول
CART 

 هاویژگی
بینی طول زمان پیش

 سرویس آتی

بینی حجم پیش

ترافیک سرویس 

 آتی

بینی سرعت سرویس پیش

 آتی

RFM 9259 7778 7407 

RFM  و میزان فعال بودن

 کاربر
8889 7778 7778 

RFM  و ارزش طول

 مشتري
9259 7778 7407 
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RFM 7404 8519 8889 و طول عمر مشتري 

RFM  و حجم اطالعات

 ورودي و خروجی
7778 7778 8889 

RFM 7407 7778 8889 و شیب مصرف 

 8519 8519 8889 هاتمام ویژگی
 

تصمیم  درخت روش با و مختلف های ویژگی با مشتری تقاضای مورد سرویس بینی پیش : دقت3-2 جدول

C5 

 هاویژگی
بینی طول زمان پیش

 سرویس آتی

بینی حجم پیش

ترافیک سرویس 

 آتی

RFM 6296 7778 

RFM  و میزان فعال بودن

 کاربر
7407 7778 

RFM  و ارزش طول

 مشتري
6296 7778 

RFM 8148 8519 و طول عمر مشتري 

RFM  و حجم اطالعات

 ورودي و خروجی
6667 7778 

RFM 8148 8148 و شیب مصرف 

 8889 8889 هاتمام ویژگی
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 گیریبندی و نتیجهجمع -9

 همه که است اموري جمله از هاداده پایگاه از پنهان و ارزش با اطالعات دقیق و سریع کشف و استخراج يکاوداده

 براي ییهامدل ایجاد يکاوداده از هدف .دارند نیاز آنبه  خود یزيربرنامه و اقتصادي فنی، علمی، توسعه منظوربه هاسازمان

 در يکاوداده نقش .کنندیم بینییشپ گذشته هايیلتحل اساس بر را آینده رفتارهاي هامدل این .است گیريیمتصم و یزيربرنامه

 که ییهاداده دل از دانش کشف و هاداده تحلیل در پیشرفته توانایی یک عنوانبه و است دانش کشف ابزار صورتبه هاسازمان

 جدي صورتبه علم این از باید هاسازمان آمار واحدهاي .گیردیم قرار استفاده مورد اندپرداخته هزینه هاآن تولید براي هاسازمان

 هايریزيبرنامه در یکدیگر بر هاداده تاثیر به اشراف با تا گیرند بهره هوشمندانه آماري اقالم و هاداده بین روابط دریافت براي

 .کنند شریک را خود سازمان،

 افزارنرم مختلف کاربردهاي خصوص در موجود هايینهزم بایستی هاسازمان CRMبراي  مناسب تکنولوژي یک انتخاب در

 هايتوانمندي و داده انبار داده موثر مدیریت استراتژي داشتن مشتري، روابط مدیریت در موفقیت کلید .بشناسند را کاويداده

 با تعامل هاسال از ناشی شدهیرهذخ يهاداده بین رابطه کاويداده .باشدیم وکارکسب با مشتري تعاملی يهاداده تحلیل و تجزیه

 .کندمی را بیان ارتباطی بازاریابی مفاهیم در موفقیت به منظور دستیابیبه نیاز مورد دانش نیز و مختلف هايیتموقع در مشتریان

 رقابتی مزیت خود موفقیت کنند، در راستاياستفاده می موثري طوربه شخصی اطالعات منابع و مشتري داده از که ییوکارهاکسب

 يو برقرار مشتریان شخصی از اطالعات مسئوالنه استفاده به ملزم وکارهاکسب که داشت توجه بایستی البته .خواهند کرد کسب

 .باشندیم خودشان اقتصادي منافع و مشتریان خصوصی حقوق بین تعادل

 منابع فارسی

 .8، صفحه 3679، سال سیزدهم، شماره 1386تیر  14پنجشنبه  روزنامه ایران،ایمانی مونا،  .1

کاوي در مدیریت ارتباط با مشتري، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، آذرماه بصیري مهدي، کاربرد تکنیک داده .2
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 رسا، فرهنگی موسسه انتشارات فراگیر، کیفیت مدیریت فرهنگی و استراتژیک ابزارهاي .امیرحسین فهیمی و مصطفی جعفري .3

1379 

، پاییز 53شماره  سال یازدهم،آبادي مهدي و هدایتی بهروز، مدیریت ارتباط با مشتري، فصلنامه بانک صادرات ایران، خرم .4

1389 

 1387 ماهي، د141ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره  ي،مشتر یتاکرم، رضا یزاده ماهانخیاط .5

 گیري اندازه و بانکداري در صنعت مشتریان مندي رضایت سنجش براي مدلی طراحی و تدوین جلیل، دلخواه و علی دیواندري .6

 185-224ص ، 1384 زمستان ،37 شماره بازرگانی، هايفصلنامه پژوهش آن، اساس بر ملت بانک مشتریان مندي رضایت

 یریتعلوم مد یمل یشنخستین هماي، مشتر يرابطه مند و تاثیر آن بر وفادار یابیسیامک، بازار یپور بهمن و حبیب يسعید .7

 1391 یورماهاستان گلستان گرگان، پنجم شهر یننو

 1384ماه ، اردیبهشت156کاوي در مدیریت ارتباط با مشتري، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره سمندي پرستو، دادهشاه .8

 اول، چاپ کبیر،امیر صنعتی واحد دانشگاهی جهاد و گیتا پردازان داده پژوهشی موسسه انتشاراتکاوي،  جمال، داده شهرابی .9

 1386 سال

 دومین ایران، بانکی نظام در مشتري با ارتباط مدیریت سیستم بررسی علیرضا، مالشاهی و محسن چهکندي علیرضا، شهرکی .10

 1389 سال  مالی، خدمات بازاریابی المللی بین کنفرانس

 1384، آبان 96سال پانزدهم، شماره ، ماهنامه روش، CRM  پنج اصل براي موفقیتصدرات فرهاد،  .11

 1386کاوي و کشف دانش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، بابک، داده پور یمورتغضنفري مهدي و علیزاده سمیه و  .12

 2008 چهارم، و بیست قسمت فروزنده، بهمن :ترجمه بازاریابی، اصول فیلیپ، کاتلر .13

 1379 بازرگانی، هاي پژوهش و مطالعات موسسه انتشارات وري، بهره حسین، سید ابطحی و بابک کاظمی .14

 تهران دانشگاه کامپیوتر و برق دانشکده کاوي، داده بر اي مقدمه علی، مصطفی و عباسی کیخا .15

 1388فردوسی، کاوي، انتشارات دانشگاه ي بر دادهامقدمهمشکانی علی و ناظمی عبدالرضا،  .16
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 مقاالت مجموعه فرایندها، اثربخشی و کارایی با مشتري رضایت بین ارتباط کامران، جمشیدي و محمدحسین مقصودي .17

 1382تیرماه کیفیت، مدیران کنفرانس چهارمین

ي، اولین کاوي در مدیریت ارتباط با مشترزاده اصفهانی احمدرضا و شفیعی سیدولی، کاربرد دادهمحمدي سلمان و شکرچیولی .18

 1391ها، آذرماه کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

کاوي در مدیریت ارتباط با مشتري و بازاریابی، پژوهشنامه مدیریت هادي و غروري عرفانه، رویکرد مبتنی بر داده ویسی .19

 1393بازاریابی، سال اول، شماره دوم، بهار 
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